Ansökan om utbetalning - lokalt ledd utveckling
Slututbetalning
Du kan bara få stöd för godkända utgifter som uppstår efter att din ansökan om stöd kommit in till oss. Spara
alla underlag för utgifterna i original såsom fakturor och betalningsbevis. Du kan läsa mer om stödet och vilka
utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se/stod.

Övergripande

Ansökan du söker slututbetalning för
2016-3410-3 Ansökan om projektstöd - Norrbyvallens Hundarena

Uppgifter om stödmottagare
Person eller Organisationsnummer
Namn
Utdelningsadress
Postnummer
Postort
c/o adress
Telefonnummer - inklusive riktnummer
Mobilnummer
E-postadress

8190003981
Västerljungs IF
Norrbyvallen
61075
VÄSTERLJUNG
Jonas Knutsson, Gillbergavägen 9, 610 75
Västerljung
0766480816
0766480816
jknutsson@outlook.com

Generella uppgifter om ansökan
Är du skyldig att redovisa moms för investeringen, projektet eller etableringen?
Nej
Motivera ditt svar
Idrottsföreningar redovisar inte moms.

Kontaktpersoner

Kontaktperson Jonas Knutsson
Namn
Utdelningsadress

Jonas Knutsson
Gillbergavägen 9

Postnummer
Postort
Land
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress
Ansvarsområde

61075
Västerljung
Sverige
0766-480816
0766-480816
jknutsson@outlook.com
Ansvarig för ansökan och slutredovisningen

Om utbetalningen

OM UTBETALNINGEN
Uppgifter om utbetalningen
Är du som stödmottagare skyldig att följa någon av upphandlingslagarna?
Svar: Nej
Försäkrar du att din organisation har riktlinjer för användning av direktupphandling?
Svar: Inte aktuellt
Försäkrar du att din organisation har dokumenterat skälen för direktupphandlingarna?
Svar: Inte aktuellt
Har du köpt in varor eller tjänster av samma slag i din övriga verksamhet som du redovisar i din
ansökan om utbetalning?
Svar: Nej
Har du ansökt eller blivit beviljat undantag från kravet på betalningsbevis?
Svar: Nej

Genomförandet av investeringen eller projektet
Följer investeringen eller projektet ditt beslut om stöd?
Svar: Ja

Andra sökta och beviljade stöd
Har du beviljats andra stöd för utgifter som du tar upp i denna ansökan?
Svar: Nej
Har du sökt andra stöd som du ännu inte har fått beviljade för utgifter som du tar upp i denna
ansökan?
Svar: Nej

SLUTREDOVISNING
Beskrivande uppgifter

Här ska ni kort och konkret beskriva ert projekt.
Svar: Västerljungs IF har gjort om en oanvänd grusfotbollsplan till att istället bli ”Norrbyvallens
Hundarena”. Hundarenan används såväl för professionell hundutbildning som för hundträning på egen
hand när utbildning inte bedrivs. Den kommer också kunna användas för olika typer av hundtävlingar och
utställningar och av olika hundklubbar och hundföreningar. För att kunna erbjuda detta har ytan
stängslats in och för att kunna nyttjas över hela året har den även ljussatts. Västerljungs IF och
Norrbyvallen blir med detta tillskott en knutpunkt där professionella hundutbildare kan utbilda hundar och
hundägare.
Vi har fått se besök både från Västerljungare och invånare från hela kommunen. Men
eftersom Norrvbyvallens Hundarenan blir unik genom sin storlek i denna del av Sörmland, har vi nu börjat få
in
besökare utifrån.
Varför ville ni genomföra projektet?
Svar: Västerljung Ifs långsiktiga mål kan delas upp i flera delar. Det första målet är helt enkelt att hundar och
deras
ägare skall få tillgång till en stor instängslad hundarena där man kan ha okopplade hundar. Det andra målet är
att etablera Norrbyvallens Hundarena som en destination för hundägare, hundklubbar och hundföreningar i
Trosa och grannkommunerna. Det är på Norrbyvallens Hundarena som man vänder sig för att utveckla sin
hund och hundrelation och det är där som återkommande hundevenemang äger rum i denna del av Sörmland.
Det tredje målet är att Västerljungs IF skall ha etablerat hundarenan som en permanent verksamhet på lika
stabil grund som fotbollsverksamheten eller vårt 33-åriga midsommarfirande.
Var genomfördes projektet?
Svar: Norrbyvallen, Västerljung. Västerljungs IFs egna idrottsplats.
Vad har ni genomfört i projektet?
Svar: Vi har byggt en hundarena genom att stängsla in och belysa en f d grusfotbollsplan.
Vi har också fått göra vissa markarbeten i anslutning till hundarenan efter stängsel- och
belysningsuppsättningen hösten 2017. Det var den blötaste hösten i mannaminne och den tidigare
parkeringen (som var en del av den f d fotbollsplanen) tog viss skada av de maskiner som nyttjades.
Vilka har genomfört projektet?
Svar: Västerljungs IF
Vilka mål har ni haft i projektet?
Svar: Vi skall ha en hundarena på 6000 kvm - Klart
Vi skall ha en professionell hundutbildare knuten till arenan som
genomför utbildningar o För minst 150 hundar/hundägare första tolv månaderna. - Klart
o För minst 250 hundar/hundägare månad 13-24 - Återstår tid
Vi skall ha ökat medlemsantalet i föreningen med minst 100 personer första
tolv månaderna - Återstår tid
Vi skall ha ökat medlemsantalet i föreningen med minst 200 personer månad 12-24 - Återstår tid
Vi skall ha minst en hundklubb/hundsällskap knuten till hundarenan inom 12 månader - Återstår tid
Vi skall ha inlett samarbete med övriga Hundföretag i Västerljung och vår kommun inom 12 månader - Klart
Vilka resultat har projektet skapat?
Svar: Fyra hundentreprenörer genomför sedan invigningen i november 2017 återkommande utbildningar och
träffar med "hundfolk".
Hur har ni förankrat projektet?
Svar: Idén lyftes från början från en djurintresserad medlem av styrelsen: "Vi skulle kunna etablera en
hundarena på våran gamla grusplan som inte använts på 20 år med en kontrakterad hundentreprenör som
driver verksamheten". Ordföranden var i anslutning till det tillfället på en informationsträff med Leader

Sörmlandskustens representant Jacqueline Hellsten som berättade för intresserade idrottsföreningar vad
Leader kan stötta.
Efter det hade vi många givande och utvecklande diskussioner med Leader Sörmlandskusten för att ta fram
ett så bra förslag till projekt och verksamhet som möjligt.
Beskriv projektets tänkta målgrupp.
Svar: Hundägare i kommunen samt besökare i kommunen med hund.
Har projektet även gynnat andra målgrupper? Beskriv i så fall vilka och på vilket sätt?
Svar: Projektet gynnar även övriga idrottsverksamheten och indirekt hela Västerljung genom att det "händer
saker" på idrottsplatsen. Det är mer känslan av aktiviteter än konkreta och mätbara aspekter. Men nog så
viktigt!
Har ni genomfört projektet så som ni skrev i ansökan om stöd?
Svar: Ja
Har ni samarbetat med andra i ert projekt?
Svar: Ja
Ange vilka andra aktörer ni samarbetat med för att nå projektets syfte och mål.
Svar: Den avtalade hundentreprenören.
När bedömer ni att projektet ger full effekt?
Svar: om mer än 2 år
Hur har ni spridit projektets resultat?
Svar: Via hemsida, press och sociala media.
Hur har ni arbetat för att projektets resultat ska leva vidare efter att projektet avslutats?
Svar: Vi har etablerat en hundsektion inom idrottsföreningen och vi har avtalat med en hundentreprenör om
verksamheten som hon ska bedriva. I hennes roll ingår att knyta ytterligare entreprenörer till hundarenan och
så har skett.
Vilka erfarenheter har ni fått genom projektet?
Svar: Generellt har vi sett att det är viktigt att hålla ordning på formalia för att kunna ansöka,
förskottsutbetalningsansöka och slutansöka på ett enkelt sett.
Vädrets makter är obönhörliga! Hösten 2017 var den regnigaste i mannaminne. Det gjorde både
monteringsarbetet svårare och skadorna efter maskinerna större än planerat. Vi har också märkt av den
allmänna överhettningen på entreprenadmarknaden, det var bra att styrelsen bestod av personer med mycket
god erfarenhet från sina yrken inom entreprenadverksamhet.
Vi har redan tidigare bra relationer till media och erfarenheter av sociala media. Det har varit till nytta för att
sprida kunskapen om verksamheten.
Till sist har vi lärt oss vikten av gott samarbete med entreprenörerna. Ett bra avtal i grund och botten är
viktigt, men det är ett givande och tagande och vi stöttar varandra.
Har något gått bättre än planerat?
Svar: Det har gått lättare att hitta flera hundentreprenörer än tänkt. Just nu har vi tre aktörer som bedriver
olika typer av kurser.
Vilka svårigheter eller hinder har ni upplevt under projektets gång?
Svar: Det har varit svårare än vi trott att få de som går hundkurser att känna samma lojalitet mot föreningen
som övriga medlemmar. De ser det mer som att de betalar för en kurs. Inte att de är medlemmar i en
Hundarena också.
Hur fortsätter projektets verksamhet efter projektets slut?
Svar: På samma sätt som tänkt. Hundentreprenörerna bedriver hundverksamheten och Västerljungs IF
ansvarar för Hundarenan.

Vilka rekommendationer skulle ni ge till andra som vill genomföra liknande projekt?
Svar: I ett projekt som involverar entreprenadföretag är det otroligt viktigt att vi som projektägare har
entreprenadkunnigt folk på beställarsidan. Håll ordning på formalian från start. Sätt tydliga mål.
Hade projektet genomförts även utan stöd?
Svar: Nej
Motivera ditt svar.
Svar: En idrottsförening som har begränsade resurser kan inte investera i en verksamhet som ligger utanför
vår ordinarie verksamhet. Vi tror såklart på idén men ser inte att vi hade valt att utveckla verksamheten till
ett nytt område med lånade pengar som det då hade krävt.
Har stödet bidragit till att verksamhet finns kvar?
Svar: I hög grad
Motivera ditt svar.
Svar: Fram tills nu har Västerljungs IF klarat sig utan denna verksamhet. Men på några års sikt är detta en
mycket avgörande verksamhet för det ska "sjuda av liv och aktiviteter" på Norrbyvallen. Redan idag så är det
fler hundaktiviteter än fotbollsaktiviteter på Norrbyvallen. På sikt kan hundverksamheten bli en kärnaktivitet
inom Västerljungs IF förutsatt att vi lyckas bygga engagemang hos de som går kurserna så att de också väljer
att bli aktiva medlemmar.
Vilka effekter har projektet bidragit till? Du kan ange flera.
Svar: Ökad kompetens eller lärande,Fler jobb,Utvecklingen av den lokala landsbygden

Uppföljning av ideella resurser
Hade ni med ideella resurser i projektet?
Svar: Ja
Beskriv det ideella arbetet.
Svar: Allt projektledningsarbete har utförts av ideella krafter i föreningen (styrning och ledning). Avtalsarbetet
tog också avsevärd tid. Vi genomförde det dessutom två gång. Först med en tilltänkt hundentreprenör som
valde att "kliva av" precis innan avtalstecknande. Sedan med en annan entreprenör. Även förberedande fysiskt
arbete inför byggnationen har ingått (anläggningsarbete). Nu i förvaltningsfasen ingår framför allt löpande
kommunikation mellan hundsektionen och hundentreprenören samt marknadsföring.
Hur stort blev värdet på det ideella arbete, som ingick i projektet?
Svar: 68000
Beskriv de övriga ideella resurserna.
Svar: Maskiner och förare i samband med inledande uppröjningsarbete. Maskiner för att reparera den del som
utgörs av parkeringsyta efter byggnation av stängsel och belysning.
Hundentreprenören har också fått nyttja övriga byggnader och ytor på anläggningen. Vi har för hela perioden
om 5 år beräknat att det innebär ett värde om 130 tkr. I efterhand så kanske ni mer funderade på ideella
värdet under själva byggnationen av stängsel och belysning. Vi uppskattar det till ytterligare 40 tkr och vi
väljer att redovisa det nedan och inte värdet under de fem åren som vi nämnde ovan.
Hur stort blev värdet på ideella resurser, som ingick i projektet?
Svar: 40000

Resultat för sysselsättning och nya företag
Hur många timmars sysselsättning per år, som är bestående efter projektets slut, har projektet
skapat för kvinnor?
Svar: 2700

Motivera ditt svar.
Svar: Det är fyra kvinnliga hundutbildare och de bedömer att de tillsammans kommer lägga ner en en halv
årsarbetare på sikt. För närvarande jobbar de ca 75 av heltid tillsammans.
Hur många timmars sysselsättning per år, som är bestående efter projektets slut, har projektet
skapat för män?
Svar: 0
Motivera ditt svar.
Svar: Inga manliga hundutbildare är aktiva för närvarande..
Hur många nya företag har projektet skapat?
Svar: 0
Motivera ditt svar.
Svar: De hade företag innan.

Resultat för indikatorer definierade av Jordbruksverket
Hur många nya produkter har projektet skapat?
Svar: 0
Motivera ditt svar.
Svar: Ej aktuell
Hur många nya tjänster har projektet skapat?
Svar: 1
Motivera ditt svar.
Svar: För närvarande 0,75% av årsarbetare men på sikt beräknar de tre aktörerna att de tillsammans
kommer jobba motsvarande ca 1,5 årsarbetare.
Hur många nya fysiska anläggningar har projektet skapat?
Svar: 1
Motivera ditt svar.
Svar: Norrbyvallens Hundarena fanns inte innan.
Hur många nya fysiska mötesplatser har projektet skapat?
Svar: 2
Motivera ditt svar.
Svar: Man nyttjar både Hundarenan som är utomhus samt Ladan som är inomhus.
Hur många nya tekniker har projektet infört?
Svar: 0
Motivera ditt svar.
Svar: Ej aktuell
Hur många nya fritids- och kulturverksamheter har projektet skapat?
Svar: 2
Motivera ditt svar.
Svar: Ledarledda hundkurser samt tillgång till en hundarena för medlemmar.
Hur många nya nätverk/samarbetskonstellationer har projektet skapat?
Svar: 4

Motivera ditt svar.
Svar: Det är fyra hundentreprenörer som har sina egna kundgrupper beroende på inriktning.
Hur många nya virtuella mötesplatser har projektet skapat?
Svar: 1
Motivera ditt svar.
Svar: Facebook
Hur många nya dagsbesökare har projektet skapat?
Svar: 4
Motivera ditt svar.
Svar: Hundentreprenörerna beräknar att man har 4 personer/dag i snitt sett över alla dagar på året.
Omräknat i femdagarsveckor blir det 6 personer. Detta är under uppstartsåret. Baserat på utfall hittills
nedlagd tid och prognos framåt så borde antalet besökare per arbetsdag komma att fördubblas.
Hur många av nya besökare är turister?
Svar: 1
Motivera ditt svar.
Svar: Ca 1 av 4 är turister/ej från kommunen.
Hur många nya övernattningar (gästnätter) har projektet skapat?
Svar: 0
Motivera ditt svar.
Svar: Ingår ej i konceptet.

Publicering av projektet
Ange för- och efternamn
Svar: Jonas Knutsson
Ange telefonnummer
Svar: 0766-480816
Ange e-postadress
Svar: jknutsson@outlook.com

Utgifter
Nr

Underlagnr

Fakturanr

Fakturadatum

Betaldatum

Utgiftstyp

Leverantör

1

8

11156

2018-04-24

2018-04-29

Investeringar

Trotab

** Inklusive moms

Summa utgifter inklusive moms: 6223.00 kr
Dina redovisade utgifter har betaldatum mellan 2018-04-29 och 2018-04-29

Beskrivning
Belopp (kr) **
Grus för att
återställa delar av
Hundarenans yta
6223.00
efter etablering
av staket och
belysning.

Finansiering

Bilagor
Bifogade bilagor
• Annan bilaga: 8 Faktura för grus 1.0.pdf
• Annan bilaga: Utbetalningskvitto för faktura 8 grus 1.0.pdf
• Godkännande - publicering av personuppgifter: Personuppgift godkännande.jpg
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